
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE BRUSQUE

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Setembro – Dezembro/2020



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



ATIVIDADES INTERNAS

• 14 (quatorze) reuniões internas (equipe, consultores) realizadas.

• Reunião com mantenedores, Conselho de Administração e Conselho Fiscal: 2 reuniões online para apresentação do 
Relatório de Atividades Quadrimestral Maio – Agosto/2020.

• Publicação e divulgação do Relatório de Atividades Quadrimestral Maio – Agosto/2020.

• Envio de 18 ofícios: órgãos públicos, OAB/Subseção Brusque, candidatos eleições 2020 às prefeituras de Brusque, 
Guabiruba e Botuverá.

• Equipe:
• Ingresso de voluntário na área de Monitoramento de Obras Públicas: monitoramento de obra em Guabiruba.
• Desligamento da Estagiária em Administração: passou a ser Voluntária.



ORGANOGRAMA

•Equipe atual:
• Presidente (voluntário).
• Diretor Executivo (voluntário).
• 3 Consultores: Consultor em Contratos e Licitações, 
Consultora Pedagógica em Educação Fiscal e 
Cidadania; Consultora em Gestão.

• 1 Educador Fiscal.
• 1 Contadora de Histórias (Arte Cênicas).
• 2 Estagiários: estagiária em Jornalismo; estagiária 
em Direito.

• 1 voluntário em Direito – Monitor de Contratos e 
Licitações.

• 1 voluntário em Arquitetura – Monitor de Obras 
Públicas.

• 1 voluntária em Administração.



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• REUNIÕES/ AÇÕES:

• Comitê Municipal de Volta às Aulas: reunião - OSB Brusque com representante no Comitê do Plano de 
Contingência de Voltas ás Aulas da Prefeitura de Brusque. Reunião conduzida pela Secretária municipal de 
educação. O comitê ter a incumbência de elaborar um plano de contingência sobre a volta às aulas.

• Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catarina: reunião - busca de iniciativas para melhorar a gestão 
pública. 

• FECAM – Federação Catarinense de Municípios: reunião.

• Reunião de apresentação do Centro de Inovação: apresentação do Centro de Inovação 408Lab para equipe do 
OSB Brusque.

• Controladoria Geral do Estado: conversa com auditores e controladores sobre o monitoramento de obras públicas. 

• Evento ACIBr: 



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• REUNIÕES/ AÇÕES:

• OSB Santa Catarina: reunião, a pedido do  Presidente do Observatório Social de Santa Catarina (OSB-SC), com os 
Presidentes de Observatórios Sociais de Santa Catarina. Pauta: 11°. Encontro Catarinense de Observatórios Sociais e 
Eleições OSB-SC.

• Reunião do Comitê Gestor da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc:
reunião para a aprovação da divulgação do resultado preliminar dos 
contemplados com os recursos da Lei de Apoio a Cultura Aldir Blanc/Brusque.

• Fundo de Restituição de Bens Lesados (FRBL): participação nas 3 (três) 
reuniões do Conselho Gestor do FRBL – outubro, novembro e dezembro.



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• ELEIÇÕES 2020

• Envio de Ofício para todos os  11 candidatos a Prefeito nas eleições 2020 dos municípios de Brusque, 
Guabiruba e Botuverá: convite para conhecer a sede do OSB Brusque e entrega da Carta de Compromissos aos 
candidatos.

• Quatro candidatos à prefeitura de Brusque visitaram a sede do OSB Brusque.

• Reunião ACIBr sobre eleições:

• Elaboração das arte da Campanha do Voto Consciente.

• Produção de vídeos “Você sabia?” sobre as eleições e veiculação de alguns desses vídeos nos intervalos do 
debate entre os candidatos a Prefeito de Brusque, organizado pela ACIBr e jornal “O Município”.



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• ELEIÇÕES 2020

• Reunião com vereadores eleitos - André Vechi, Jean Dalmolin, Deco Batisti, Cacá Tavares, Deivis Junior, Rick 
Zanata, Ivan Martins, Rogerio Santos e Marlina Schiessl: apresentação do OSB Brusque e bate-papo com os 
convidados.

•  Reunião com o prefeito eleito para a Prefeitura Municipal de Brusque (Ari Vecchi) e vereador reeleito Nik 
Himhof eleitos: apresentação do OSB Brusque e bate-papo com os convidados.



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• CAMPANHA DE CAPTAÇÃO
• Lançamento de campanha online de 
captação de recursos.

• CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DE 
SANTA CATARINA E O TROFÉU RESPONSABILIDADE 
SOCIAL - DESTAQUE SC: 
• Inscrição e conquista de recomendação de Certificação 
Responsabilidade Social 2020



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
• PROGRAMA VOA

• 6 mentorias: 6 mentorias com colaboradores voluntários da AmBev.
• 2 treinamentos: Orçamento Base-Zero e Gestão.
• Entrega do projeto final e resultados:

• aumento do número de seguidores no Instagram (1.454 para 2.000);
• aumento do número de seguidores e visualizações no YouTube (de 49 para 564 e visualizações de 1.498 
para 2.884); 

• realização de reuniões de equipe semanais (eram mensais); 
• Balanço Social (pioneiro na rede de Observatórios Sociais do Brasil); 
• adoção do OBZ, elaboração do organograma, revisão do planejamento estratégico.

• Evento de encerramento: 25, 26 e 27 de novembro (online). 
• OSB Brusque foi uma das organizações aprovadas para o segundo ano do programa, 

    o PEX VOA 2021, com foco ainda maior na gestão.



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

• Movimento Nacional ODS Santa Catarina: 

• Live do Programa Era uma vez, uma semente do 
bem na Semana ODS na Prática de Setembro via 
Instagram: 175 acessos online e 309 visualizações 
(até 15/01/2020).

• A contação da Semana ODS na Prática está 
disponível no IGTV do perfil @os_brusque no 
Instagram.

• Apresentação das ações do OSB Brusque e seu 
alinhamento com os ODS para turma do curso de 
Graduação da UNIASSELVI.

• Reunião do Comitê ODS Brusque. 

• Reunião Signatários Comitê ODS Brusque.



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA OBSERVADOR SOCIAL MIRIM (Programa OSMirim):

• Participação no evento 4º Pacto pelo Brasil: replicação do Programa 
OS Mirim por outros observatórios sociais.

• Personagens Lupinha e Tato na Campanha Voto Consciente.

• Produção de vídeos para a Série “Você sabia?” sobre as eleições e 
voto consciente.



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA ERA UMA VEZ, UMA SEMENTE DO BEM: 

• Participação no evento 4º Pacto pelo Brasil: realização de live de contação de histórias.

• Live de contação de história na Semana ODS na Prática, em setembro.

• Lives de contação de histórias do Dia das Crianças, de 5 a 9 de outubro: para escolas da rede pública e privada dos 
municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá:

• 6 lives para a Educação Infantil.

• 10 lives para o Ensino Fundamental.

• 1.447 acessos ao vivo. 

• 6.109 visualizações totais.

• 4.662 visualizações remotas.
.



PROJETOS E PROGRAMAS

• Lives de contação de histórias SENAC: realização de 2 
lives para alunos Jovem Aprendiz em comemoração ao Dia 
do Livro e Dia da Biblioteca.

• Live de contação de histórias “Vale a pena contar de 
novo”: 135 acessos ao vivo, 163 visualizações.

• Reunião com AMMVI sobre a ampliação do programa 
para os 14 municípios da Associação.

• Live de contação de histórias Especial de Fim de Ano 
com parceria com a AMMVI: 441 acessos ao vivo, 1.813 
visualizações remotas.



PROJETOS E PROGRAMAS



PROJETOS E PROGRAMAS



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA CIDADANIA PARTICIPATIVA:

• Projeto de Banco (ou Repositório) de Boas Práticas de Leis Municipais: realização de 3 reuniões com alunos 
(bolsistas? voluntários?) da UNIASSELVI  - total de 16 alunos envolvidos com as pesquisas de leis municipais em 
municípios de todo o Brasil.

• Força Tarefa Cidadã: finalização das pesquisas. A Força Tarefa Cidadã é uma iniciativa do OSB Brasil, OS Santa 
Catarina e Rede de Controle da Gestão Pública e consiste na análise dos sites das prefeituras sobre as emergenciais 
em função da pandemia COVID-19. Os alunos voluntários da UNIASSELVI, através da do Programa Cidadania 
Participativa, realizaram as pesquisas nos sites dos 295 municípios de Santa Catarina.



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA OAB VAI À ESCOLA COM O OBSERVATÓRIO SOCIAL – UM BATE-PAPO CIDADÃO:

• Devido à pandemia e respeitando as orientações da Secretaria de Educação de Brusque, os programas de Educação 
Fiscal e Cidadania não estão sendo aplicados presencialmente nas escolas. A parceria com a OAB/Subseção de 
Brusque se mantém para quando houver o retorno das aulas presenciais.

• PROGRAMA ESCOLA MONITORA:

• As atividades de visita nas escolas não estão sendo realizadas, porém tem sido feito o acompanhamento de editais 
referentes aos itens do programa (alimentação escolar e material escolar).



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS:
• Acompanhamento de editais de obras nas cidades de Guabiruba e Botuverá.
• Novo voluntário – Monitor de Obras Públicas: acadêmico (formando) em Arquitetura – iniciou o 
monitoramento no perídoo de 15/09/2020 a em 20/12/2020. Foram realizadas reuniões de formação e orientação.

• OBRA MONITORADA: Execução de pavimentação asfáltica, drenagem, pavimentação de calçadas, 
sinalização viária e reurbanização de 4.644,80 metros da rua Guabiruba Sul, no município de 
Guabiruba/SC.

• Prazo: 8 meses, a partir de 19/06/2020.
• Empresa contratada: ENGEPLAN.
• Valores: obra orçada em R$ 7.252.603,20, financiada pelo Banco Regional do Extremo Sul – BRDE.
• Número dias de visitas in loco: 48 dias.
• Itens monitorados: condições climáticas, serviços realizados (pavimentação viária, drenagem urbana, 
calçadas), controle de qualidade (testes realizados pela empresa contratada), equipes de trabalho, maquinário 
utilizado, medições, pagamentos efetuados (Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Guabiruba), 
cronograma, encaminhamentos por parte do Monitor de Obras Públicas e retorno dos responsáveis.

• 



PROJETOS E PROGRAMAS

• Outras atividades/ações realizadas referentes à obra monitorada:
• Reunião com fiscais de obras da Prefeitura Municipal de Guabiruba (PMG): presença do Diretor Executivo, 
Consultor em Contratos e Licitações e Monitor de Obras Públicas do OSB Brusque.

• Reunião com fiscais de contratos de obra da PMG: para discutir segunda medição da obra. Presença do Diretor 
Executivo e do Monitor de Obras Públicas do OSB Brusque.

• Reunião na PMG: presença do prefeito, secretários e um representante da empresa ENGEPLAN, sobre o 
monitoramento de obra asfáltica do bairro Guabiruba Sul. Participação do Diretor Executivo, Consultor em 
Contratos e Licitações e Monitor de Obras Públicas do OSB Brusque.

• Reunião na PMG: problemas com aditivos contratuais. Presença do prefeito, fiscais de obras Consultor em 
Contratos e Licitações e Monitor de Obras Públicas do OSB Brusque.

• Para fins de registro das atividades de monitoramento realizados durante o 2º Semestre de 2020, foram 
formalizados os seguintes documentos, disponíveis no site do OSB Brusque (www.osbrusque.org):

• Diário de Obras;
• Registro Fotográfico.



PROJETOS E PROGRAMAS

• PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO GASTO PÚBLICO – MONITORAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES.

• Reunião na Prefeitura Municipal de Brusque (PMB): apresentação da nova diretoria responsável pelo setor de 
Licitações. Presença do Presidente e o Consultor de Contratos e Licitações do OSB Brusque. Na ocasião foi sobre a 
aquisição de combustíveis pela PMB.]

• Reunião  com DGI (Departamento Geral de Infraestrutura) e Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de 
Brusque, Tenente Bruna Deschamps Gelsleichter: recebimento dos projetos definitivos da nova sede do Corpo de 
Bombeiros Militar de Brusque.

• Entrega de Edital de Licitação: nova sede do Corpo de Bombeiros Militar de Brusque.

• Consultoria – Participação em Licitações: realização de 4 (quatro) consultorias voluntárias para (micro, média, 
grande?) para empresas da região.

• Reunião PMI:

• Hospital Azambuja: 2 reuniões sobre elaboração de edital de licitação.

• Criação do Manual "Licitação na Prática“: voltado para empresas.



PROJETOS E PROGRAMAS

• Realização das oficinas Vendas por Licitação: parceria entre a administração municipal de Brusque, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e o OSB Brusque, tem como objetivo capacitar empresas 
e estimulá-las a participar dos editais. Foram realizadas 5 (cinco) oficinas com a duração de XXX horas cada, na 
segunda quinzena de novembro/2020 e dezembro/2020.  

• Oficina de Licitações do ramo de Eletroeletrônicos.

• Oficina de Licitações do ramo de Alimentos.

• Oficina de Licitações do ramo de Construção Civil/ Materiais.

• Oficina de Licitações do ramo de Confecção (2).

• As oficinas contaram, no total, com a participação de XXXX empresas 
participantes.



EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS/
ENTREVISTAS

• Palestra sobre importância do voto: realização e palestra sobre cidadania e voto nas eleições municipais para 23 
alunos Jovem Aprendiz do SENAC. 

• Entrevista na Rádio Diplomata sobre eleições.
• Entrevista Rádio Diplomata sobre as Oficinas de Licitação: 2 entrevistas sobre as oficinas.
• Palestra 11º ENOS – Encontro Nacional dos Observatórios Sociais: sobre monitoramento de contratos e licitações.



PRESENÇA NA MÍDIA

• 17 publicações no site do Observatório Social de Brusque (www.osbrusque.org), que juntas somam um total de 125 
visualizações. 

• 64 publicações mencionando o Observatório Social de Brusque nas principais mídias regionais (Jornal Município, Rádio 
Cidade, Araguaia, Rádio Diplomata, Portal da Cidade, Olhar do Vale, Guabiruba Zeitung).

• 



REGISTROS NA MÍDIA



REGISTROS NA MÍDIA

Postagens: 
• 58 postagens no Instagram e Facebook. 
• 17 postagens no site do OSB Brusque. 
• 10 vídeos postados no YouTube. 
• 7 publicações no LinkedIn. 

Stories: 
• 284 stories compartilhados no Instagram e no Facebook. 

Seguidores (números atuais): 
• 1.997 seguidores no Instagram. 
• 2.290 seguidores no Facebook. 
• 643 inscritos no YouTube. 
• 37 conexões no LinkedIn (conta criada em julho de 2020).



REDES SOCIAIS E 
ENGAJAMENTO

• Perfil de seguidores baseado em levantamentos do Instagram: 

- Região: Brusque (64,7%), Guabiruba (5,9%), Blumenau (3,0%), Florianópolis (2,2%) e Itajaí (1,4%). 

- Faixa etária: 25-44 anos (70,1%), 45-54 (13,4%), 18-24 (9,1%), outros (7,4%). 

- Gênero: 63,9% mulheres, 36,1% homens.

- Período mais ativos: Quartas-feiras, às 18h. 

- Postagens mais curtidas: Referentes aos programas de educação e transparência.

59 56 54 49 48 44



COMPARATIVOS

Comparação (Maio a Agosto – Setembro a Dezembro): 
• As publicações aumentaram. (34 – 58) 
• As curtidas aumentaram. (850 – 1.583) 
• As menções da mídia aumentaram. (36 – 64) 
• Diminuíram as postagens do site. (17 – 17) 
• Diminuíram as visualizações do site. (222 – 125) 
• A porcentagem de seguidoras mulheres no Instagram aumentou. (59%- 63,9%) 




